
 

Αθήνα, 10/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν Υφυπουργού Πολιτικής  

  Προστασίας) 

  τον Υπουργό Εσωτερικών 

  τον Υπουργό Υγείας 

   

Θέμα: «Εν μέσω πανδημίας και νέων μέτρων, οργανώθηκε συναυλία στη Ρόδο»  

Απρόβλεπτες διαστάσεις μαθαίνουμε πως έχει λάβει το θέμα της προγραμματισμένης, για 

το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Ρόδο που τελικά 

ακυρώθηκε, με παρέμβαση, όπως αναφέρεται στα ΜΜΕ, από τον ίδιο τον υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη.  

Εν μέσω έξαρσης της πανδημίας και ενώ έχουν απαγορευτεί ακόμα και οι λιτανείες, για 

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, είχε προγραμματιστεί συναυλία του Αντώνη 

Ρέμου σε γνωστό beach bar της Ρόδου, ο ιδιοκτήτης του οποίου, μάλιστα, προχώρησε σε 

δημιουργία πλωτής εξέδρας, χωρίς να λάβει την απαραίτητη άδεια. Λίγες ώρες πριν την 

έναρξη της συναυλίας ο υπεύθυνος του beach bar συνελήφθη και η συναυλία ακυρώθηκε.  

Ο Αστυνομικός Διευθυντής που εφάρμοσε τις εντολές του υπουργείου για την προστασία 

της δημόσιας υγείας φέρεται να δέχθηκε τη μήνη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη και να προκλήθηκε 

φραστικό επεισόδιο ανάμεσά τους. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως τα κρούσματα κορωνοϊού αυξάνονται 

αλματωδώς και η Κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα όπως η επιβολή χρήσης 

μάσκας σε όλους σχεδόν τους εσωτερικούς χώρους και η διατήρηση αποστάσεων, ενώ 

κατά τόπους λαμβάνονται ακόμα αυστηρότερα μέτρα, 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Ήταν ενήμεροι για τη συγκεκριμένη συναυλία και τις χωροταξικές προδιαγραφές της; 

2. Ποιος οργάνωσε τη συγκεκριμένη συναυλία; 

3. Το συγκεκριμένο beach bar έχει άδεια διοργάνωσης συναυλιών; 

4. Εν μέσω κορονοϊού και ενώ ακόμα και στην Επίδαυρο οι παραστάσεις 

πραγματοποιούνται με μειωμένο αριθμό θεατών, πώς δόθηκε άδεια 

πραγματοποίησης συναυλίας σε ένα σαφώς πολύ πιο περιορισμένο χώρο όπως ένα 

beach bar; 

5. Ποιος έδωσε την άδεια πραγματοποίησης της συγκεκριμένης συναυλίας; 

6. Πόσα άτομα χωρούσαν στο συγκεκριμένο beach bar και πόσα είχαν προβλεφθεί 

πως θα προσέρχονταν για τη συναυλία;  

7. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε πλωτή εξέδρα και με ποιες προδιαγραφές ασφαλείας, 

πόσο μάλλον εν μέσω πανδημίας κορονοϊού; 

8. Αν όντως ισχύει πως η πλωτή εξέδρα δημιουργήθηκε χωρίς άδεια, τι κυρώσεις 

προβλέπονται;  

9. Είχαν ληφθεί υγειονομικά μέτρα για την προστασία του κόσμου που θα προσερχόταν 

στη συναυλία; 

10. Αν ισχύει η παρέμβαση του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου για την 

πραγματοποίηση της συναυλίας όπως και το φραστικό επεισόδιο με τον Αστυνομικό 

Διευθυντή, ποια η θέση της Κυβέρνησης;  

11. Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε να μπορεί η Αστυνομία να προστατεύει τους 

πολίτες και να εξασφαλίζει την ασφάλειά τους, όπως προβλέπεται, δίχως να δέχονται 

παρεμβάσεις από αυτοδιοικητικούς ή άλλους φορείς; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




